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Hooked on a feeling: Multisensoriska måltidsupplevelser

Åsa Öström professor i Måltidskunskap
Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, Campus Grythyttan

Måltidsupplevelse som ett resultat av samspelet mellan alla 
sinnen och om hur denna kunskap kan användas för konkret 
och positiv påverkan

q Erfarenheter av studier av musik och smak – del av projekt om 
förbättrad sensorisk upplevelses för äldre

q Multisensoriska upplevelser med exempel

q Multisensoriska upplevelser från tallrik till rummet och bemötandet

q Sammanfattning
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Sweet soundtrack
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Bitter soundtrack
Spicy soundtrack

Campus Grythyttan
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Kompensation! Kompensation!

+ AROM

+ DOFT
+ GRUND-
SMAK

Kompensation!

+ KÄNSEL

+ SYN+ DOFT

+ AROM

+ GRUND-
SMAK

Mer effektfullt – Multisensorisk 
kompensation

+ HÖRSEL
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”The sound of the sea” – Restaurang 
The Fat Duck, Heston Blumenthal
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Maträtten serveras i en liten trälåda fylld med 
sand. Ovanpå ligger en glasskiva där rätten 
presenteras i form av ett vitt skum baserat på 
ostron smaksatt med sjögräs, i skummet 
serveras fisk och skaldjur. Rätten ska föreställa 
en havsvåg både visuellt och smakmässigt.
För att ytterligare förstärka den sensoriska 
upplevelsen serveras den med en havssnäcka 
med en Ipod i vilken gästen kan lyssna på havet 
som sköljer in på stranden och fiskmåsar som 
pratar i bakgrunden

Sensorik och marknadsföring, 2014

”Eating is the only thing we
do that involves all the 
senses. I don’t think that we
realize just how much
influence the senses actually
have on the way that we
process information from 
mouth to brain”
Heston Blumenthal, Tasting menu from 2004, The Fat Duck
restaurant, Bray, UK

• Bottom up – processer – Analys av stimulus 
(förnimmelser) utan att lägga till ytterligare 
information, ex egna erfarenheter

• Top down – processer – samordnar 
information utifrån med förväntningar och 
tidigare upplevelser

Förväntningar och tidigare upplevelser
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Multisensorisk upplevelse

16

modell efter Krishna 2012
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Förväntningar
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Multisensoriskt samspel
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Interna sinnena

Small et al. 2008

1. Presentation av mat på tallrik och på meny 
som möter gästers förväntningar

2. Aptitretande doft
3. Balans mellan smaker i relation till vad det är 

för mat
4. Att umami finns som en naturlig ingrediens
5. En variation mellan konsistenser
6. Hög smakintensitet

Multisensorisk upplevelse på tallriken –
Culinary Success Factors
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Maträtter – att bygga kombinationer

Flavour

Textur

Grundsmak
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Harrington 2005

Jordgubbsmousse

Piqueras-Fiszman et al. 2012

Ø 15 % intensivare
Ø 10 % sötare
Ø 10 % högre gillande



2019-04-05

6

Ø 13 % intensivare
Ø 25 % tjockare
Ø 25 % dyrare
Ø 13 % högre gillande

Lätt skål

Piqueras-Fiszman et al. 2011

Yoghurt YoghurtYoghurt

Tung skål

Multisensorik och det rumsliga

Rummet och definitioner av upplevelse
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Rummet (a)
Form och 

storlek
Typ av bord
Bordsplacering
Utsikten från 
bordenRummet (c)

Bordets 
detaljer
Porslin
Bestick
Dukar servetter
Kryddor
Dekorationer

Rummet (b)
Temperatur
Ljudnivå
Musik
Doft
Färger
Ljus
Fräschhet

Atmosfär

Sensorik och marknadsföring, 2014
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Äldreboende för dementa

”Institutionsliknande” interiör förändrades till den stil de äldre var vana 
vid från sin uppväxt med möbler, textilier, ljussättning och 
dekorationer.

Resultat:
• De äldre åt mer

• Ökat enegiintag
• Tog mer kontakt med varandra

• Nöjdare med måltiderna
Elmeståhl et al. 1987

Andra exempel på rummets (platsens) 
betydelse

Konsumenters preferens för chardonnayvin i laboratoriemiljö jämfört 
med en hotellreception (Hersleth m.fl. 2003)

Den fysiska miljön; möbler, inredning, bord, placering och 
restaurangprofil var viktiga för en positiv restaurangupplevelse. 
Negativa upplevelser beskrevs som för hög ljudnivå och för lite ljus 
och färg i en alltför steril miljö (Walter, 2011)
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Plats/situation Medel n
Militäranläggning 6,6a 43

Personalmatsal, universitet 6,6a 36

Internatskola (privat) 6,7a 88

Lunchrestaurang 6,7a 83

Privat mottagning 7,0ab 77

Äldreboende 7,1ab 43

Studentmatsal 7,1ab 33

Äldreboende, dagvård 7,1ab 33

Universitet 4-stjärnig restaurang 7,6b 19

Hotell 4-stjärnig restaurang 7,6b 32
Edwards et al 2003

• Möte mellan kund/gäst och 
personal

• Möte mellan gäster inom det 
egna sällskapet

• Möten med andra gäster

• Möte mellan olika medlemmar 
av personalen

Bemötandets betydelse – olika möten
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Socialt samspel
• Kommunikation
• Att bli förstådd
• Attityd
• Servicegrad
• Kontextuellt
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Bemötandets betydelse

• Äta tillsammans med de man känner kan öka aptiten (Wikby & Fagerskiöld
2004)

• Prata över huvudet, bryta etiketten gm att prata om tarmrörelser 
och toalett behov (Kofod 2012)

• Personalen strävade efter trevlig miljö – boende menar att det inte 
kan tvingas fram (Kofod 2012)

• Svårt möta andra med bristande bordsskick (Kofod 2012)

• Prata över huvudet – skratta åt, förminska (Hung & Chaudhury 2011)

• Det kontextuella skapar förutsättningar för mötet – jmf det 
institutionella, det privata och det kommersiella (restaurang). Det 
institutionella styr (Harnett & Jönsson 2017)

29

• Skapa relationer – samspel mellan en eller flera 
aktörer

• Uppfattning om att det handlar om ”personliga 
egenskaper” alt. ”medfödda egenskaper”

• Högt kunskapsinnehåll – Inom Hotell- och 
restaurangbranschen; Har vi råd att inte utbilda 
personalen??

Värdskap – In Search of  Hospitality 
Theoretical Perspectives and Debates
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Lashley, C and Morrison, A (ed) 2000

Ex på måltidsbegrepp generellt

• En social och kulturell vardagshändelse
• Förväntningar har betydelse för upplevelsen av kvalitet –

förväntningar på sjukhusmåltider är betydligt lägre jämfört med 
förväntningar på måltider som intas på restauranger

• Tidsaspekten kopplat till variation – dygn, vecka, månad, år

2019-04-05 31

Viktiga diskussionspunkter

• Gastronomiska egenskaper – smakförstärkare, tilltalande och 
färgglad uppläggning, matens konsistens

• Utbildning och kunskap kring sensoriska förmågor och dess 
inverkan på måltiden – Måltiden är så mycket mer än näring. 
Kunskap om smak- och doftsinnet, matens sensoriska kvalitet, 
social samvaro vid måltider
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Slutsats (SLV Rapport 37, 2017)

• De äldre vill ha mat som är någorlunda traditionell, utifrån 
matkultur och måltids-preferenser.

• Mat lagad från grunden med omsorg, vackert upplagd, färgrik, 
mindre till portionen samt lättuggad. 

• Att de äldre får vara med och bestämma över sin mat och att 
maten i så hög utsträckning som möjligt är individanpassad.

• Fler och fler äldre kommer från olika matkulturer och berikar 
därmed utbudet av måltiderna, det ställer krav på arbetet med 
individanpassning av måltidsutbudet.

• Ökad kunskap om sensoriska nedsättningar och dess betydelse 
för måltidsupplevelsen - vård och omsorg, måltidsvärdar.
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Tack!


